MONOBLOCK
RENSEANLEGG FOR
AVLØPSVANN
Alt-i-ett system

FREMTIDENS
RENSEANLEGG
BIOROCK huser et internasjonalt
anerkjent team av renseanlegg spesialister
som deler samme mål om å tilby
innovative, bærekraftige og
miljøvennlige renseanlegg.
Vår kompetanse og øye for detaljer
garanterer kun de beste og mest
pålitelige produktene, som gir markedet
de ultimate ikke-elektriske
renseanlegg teknologiene.

FORDELER MED
MONOBLOCK
ALT-I-ETT
LØSNINGEN

MONOBLOCK
Elektriske anlegg

MONOBLOCK
-LØSNINGEN

Organiske media alegg

Medie-levetiden er opp til 10år
Lave driftskostnader
Minimalt årlig vedlikehold
Ultrakompakt og diskret
Ikke-elektrisk
Lange utpumpingsintervaller for septiktank
Luktfri
Stille
Perioder med lang fravær

Vår MONOBLOCK-løsning
tilbyr en enkel, men effektiv
prosess som ikke krever strøm,
ikke har noen bevegelige deler
og trenger minimalt med årlig
vedlikehold.
Dette plug-and-play kloakksystemet
er perfekt for boliger og små bedrifter.
Den kombinerer alt du trenger for å
lykkes og kostnadseffektivt behandle
avløpsvann, samtidig som anlegget er
helt stillegående og luktfri.
For enkelhets skyld leveres systemet
komplett og forhåndsmontert slik at
installasjonen er enda enklere.
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HVORDAN FUNGERER DET?
Trinn 1: Primær tanken
Primærtanken behandler rå kloakk av fett, oljer og organiske faste
stoffer. Avløpsvannet passerer deretter gjennom et avløpsfilter før
det slippes ut i BIOROCK-reaktoren.
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Trinn 2: BIOREACTOR prosessen
Vår BIOREACTOR renser videre det forbehandlede avløpsvannet
ved hjelp av en biologisk prosess.
For å naturlig rense avløpsvannet bruker våre systemer vårt unike
BIOROCK Media, et eksklusivt og veldig effektivt bærermateriale
for bakterier.

mpet utslipp
Pu

Trinn 3: Utslipp
Avhengig av høydeforskjell på tomten, vil avløpsvannet slippes ut
av tyngdekraften, eller ved en pumpe.

DEN UNIKE BIOROCK MEDIA
Våre eksklusive medier er nedbrytingsbestandige, stabile og bærekraftige - slik at rensesystemet fungerer
effektivt på lang sikt. Du finner den eksklusivt i BIOROCK-systemer.
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MONOBLOC-1000
SPECIFICATIONS
3790 mm

1200 mm

2790 mm

PRIMÆR TANK

BIOREACTOR

PRIMÆR TANK

SPAR PENGER
MED MONOBLOCK

BIOREACTOR

MONOBLOCK-1000
SPESIFIKASJONER

En av de viktigste fordelene med å ha et
MONOBLOCK kloakkrenseanlegg er at det
er en langsiktig, bærekraftig og økonomisk
investering.
Systemet vårt krever minimalt med vedlikehold,
trenger ikke strøm og har lang levetid.

DIMENSJONER

PRIMÆRE TANK
VOLUME

VEKT
(TOM)

MONOBLOCK-2

2000 liter

385 kg

MONOBLOCK-3

3000 liter

480 kg
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Du vil hele tiden spare strøm, vedlikehold
og vann fra springen, siden du kan bruke det
rensede vannet til vanning.

Ring oss i dag for en GRATIS prosjektkonsultasjon
eller besøk

www.biorock.com

BIOROCK-enheter er
godkjent og testet etter
mange internasjonale
standarder.

25 års garanti på tanker*
10 års garanti på media*
*underlagt vilkår

